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Első nap a magyar fürdők Ferrarijában
Vasárnap a tábor a hosszú és fullasztó utazás után
a hajdúszoboszlói strandélményekkel kezdődött. A
strandot boldogan viháncoló táborozó fiatalok
töltötték meg, ahol a víz minősége vasárnap is
kiválónak mutatkozott. A tengerpart vizének
hőmérséklete a nem felhőtlen napsütésben is elérte
a kellemes 28-29 °C. A strandon a további számos
programlehetőség mellett, lehetőségünk támadt a
helyi
élővilág
úgynevezett
lokális
fauna
szemlélésére is. Utunkba elsőként egy vakond
került, mely nevéből adódóan sem HD felbontásban
szemlélte a világot. Szomorú és fájdalmas
távozásunk előtt láthattunk még egy Erinaceus
europaeust avagy méltán közismertebb nevén egy
sünt. Hazaérkezésünk után a tábor egyik vezetője
Kónya István nyilatkozott újságunknak: „A
szórakozásnak itt vége, mostantól komoly munka
és szenvedés következik.” Persze mint később
kiderült ez nem teljesen így van hiszen a tábor
három ifjú férfi tagja továbbra is élvezhette a semmittevést, amíg a hozzájuk beosztott
csapatok dolgoztak.

SPORT
I.
II.

elődöntő:
elődöntő:

Brazília – Uruguay
Spanyolország – Olaszország

ÜGYESSÉGI „versenyek”
a másodiktól-negyedik oldalig
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Pillanatképek a tábori életből
A tábor ideje alatt a csoportokra osztott
táborozók
összesített
csapatversenyben
vesznek
részt
különböző feladatok alapján. Ezen
feladatok közül voltak elgondolkoztató
feladatok, rejtvények, totók. A tábor
második napján lehetőségünk támadt
bejárni az egész várost állomásról
állomásra, amint tanáraink rejtvényként
adták ki feladatainkat, melyek során
kitalálhattuk a város mely pontjára kell
eljutnunk a következő állomásra.
Számunkra az ügyességi feladatok
voltak a legérdekesebbek melyek során
átmozgathattuk testünket és közben jót
szórakozhattunk. Az aktív munka és szórakozás, úgy gondolom
mindenkire pozitív hatással volt.
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Ekkora halat fogtam
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Az öltöztető versenyben a megosztott második helyen zárt
csapatunk.
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Csellengők
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Hétfő
Hétfő délután a városban kutattuk az állomásokat, amelyeken sok
érdekfeszítő feladattal találkozhattunk.

Hajdúszoboszló Hírességei
Bocskai István
- 1557 – Kolozsvár
- 1606 – Kassa
- a hajdúk letelepítője
- a hajdúk betelepítése előtt a
település neve Szoboszló
volt
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Bocskai az 1594-es tatár vereség után
Szoboszló az újjászületését a hajdúknak és
Bocskainak köszönheti
- Hajdúszoboszlón egy róla elnevezett
múzeum is üzemel
Pávay Vajna Ferenc
- 1886-ban született
és 1964-ben hunyt el
Szekszárdon.
- Geológus, a magyar
hévízkutatás
úttörője, a hévizes
barlangkeletkezési elmélet megalapozója.
Kenézy Gyula
- 1860-ban született
Hajdúszoboszlón és 1931-ben
hunyt el Debrecenben.
- Édesapja Kenéz János,
édesanyja Debreceni
Zsuzsanna.
- Szülész-nőgyógyász orvos,
egyetemi tanár.
-
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Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló
a
magyarországi
Hajdú-Bihar
megyében található. A várost Szoboszló néven szlávok
alapították. Első írásos említése I. Géza adománylevelében
történt 1075-ben. A hajdúkat Bocskai István telepítette be a
17. század elején.
Hajdúszoboszló a turisták és idelátogatók körében
főképp a fürdőiről híres. Ennek ellenére a város rengeteg
más látványossággal szolgálhat az ide látogatóknak. A
belváros nevezetessége a Gótikus stílusban épült Kálvintéri Református Templom. A sétálóutca mentén boltok és
vendéglők sokasága fogadja az ide látogatókat. A Hősök
terén pedig megtalálható Bocskai István lovas szobra
emléket állítva a máig jelentős fejedelemnek.
A város lakossága az utóbbi években nem véletlenül
nőtt, hiszen a városka hangulata nevezetességei és
színvonalas fürdője méltóvá teszik hírnevére.

Keresztrejtvény
1.
2.
1. Négylábú igavonó állat
2. A malac „lakása”
Megfejtés:
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„Olvasni szinte bárhol lehet”
Ahogy azt a következő fényképek is mutatni fogják olvasni bárhol
és bármikor lehet.
„A ti generációtokhoz képest, akik jóval többet számítógépeztek és
dvd-ket néztek, mi kevesebb filmet néztünk meg. Nekem sokkal
izgalmasabbak azok a dolgok, amelyeket a könyvben saját magam
képzelek el.” (Rózsavölgyi Gábor)
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Elvis él
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Olvasni még a táblák is tudnak

Nem is esik az eső
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A csapatunk
Induló
Megérkeztek a csillámpónik
Minden szem rájuk szegődik.
Bemutatkozik a csapat
Figyeljen minden kicsi és nagy.
Elsőként itt a vezérünk,
Gyula, ki összetartja személyünk.
Műszaki segítséget tőle kérünk.
Zsani a szigor és fegyelem,
Ha nem figyelsz rá leteremt.
Végül a két Fruzsi,
A csapat művészei.
A verseny pillanatait élvezzük.
Az ügyességi feladatokat kivégezzük.
Amint a technikáját megérezzük.
A városban fel-alá futkostunk.
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Az állomásokon időben ott voltunk
De a postán nem okultunk
A postások átejtettek orvul.
A rideg s zord eső áztatott
S a postások hada átvágott.
A nevünk talán kissé hülyén hangzik
de mégis a legkirályabb tészta a saslik
A fürdő vize inkább áztat.
De a vihar mégis megrázhat
Puskin is így írta regényét
Mi is így írjuk hát csapatunk zenéjét
Reméljük dalunk tetsző és megnyerő.
S találónak találtátok ezt a rövid
bevezetőt.

Hirdetések
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Recept rovat
Főzögessünk
Bolognai Spagetti a la „sarki kifőzde”
Hozzávalók:
Tészta
Maggi Bolognai öntet
Elkészítés:
Az öntetet a tésztára, be a mikroba.
3 perc 750W és kész.

Jó étvágyat!
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OLVASS TÖBBET! 2013/2014
Természetesen, ahogy az eddigi években már hagyománnyá
kezdett válni a következő évben is megrendezésre kerül az OLVASS
TÖBBET! NEMZETKÖZI VETÉLKEDŐ. A következő két nagy sikerű
író a terítéken Kós Károly és Robert Louis Stevenson.

Kós Károly igazi polihisztor hírében állt. Élete során rengeteg
pályán volt érdekelt, úgymint építész, író, grafikus, könyvtervező,
szerkesztő, könyvkiadó, tanár és politikus. Stevenson pedig az
ifjsági irodalom egyik kiemelkedő alakja. Ezen adatokból
következően a jövő évi forduló talán még az előzőeket is felülmúlja.

Képregény
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Vicc
Két informatikus beszélget:
- Szerinted hány lány lakik abban a panelban.
- Kettő a tizediken.
- 1024.
Két informatikus beszélget:
- Képzeld új barátnőm van.
- És milyen?
- Kilencven Hetven Kilencven
- Sötétlila.
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